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چكيده
يکي از ويژگي هاي رايج در تزئينات شيوه رازي و آذري (بناهاي منتسب به دوره آل بويه تا ايلخانيان)، 
استفاده از آذين هايي در فاصله بين بندکشي آجرکاري است.گونه شناسي اين قسم از تزئينات معماري با 
معيار شکلي در کمتر پژوهشي به کار بسته شده است. لذاهدف اصلي اين نوشتار، با درنظر گرفتن اهميت 
موضوع و فقدان منابع کافي، ارائه گونه شناسي جامع و بررسي دگرگوني آذين هاي مهري بندکشي در 
مســاجد شيوه رازي و آذري اســتان اصفهان، از ديدگاه شکلي است. از آنجا که بسياري از نمونه هاي 
شاخص منتسب به اين شيوه ها در اصفهان بنا شده اند، نمونه ها از اين محدوده گزينش شده اند. از اين روي 
پژوهش پيش رو به دنبال پاسخ گويي به اين سواالت است:“١. گونه هاي مختلف آذين هاي بندکشي مهري 
(بر اساس نحوه ساماندهي در فواصل آجرها، شکل قاب، شکل نقوش و شيوه گسترش)در مساجد شيوه 
رازي و آذري اصفهان چيست؟ ٢. با طبقه بندي تزئينات بندکشي در شيوه رازي و آذري چه شباهت ها و 
تفاوت هايي آشکار مي شوند؟  ٣. دگرگوني شکلي مهرها از شيوه رازي به آذري چگونه بوده است؟“.روش 
تحقيق به صورت کيفي، از نظر هدف کاربردي، براساس استراتژي ترکيبي و به شيوه استقرايي تدوين 
گشته اســت. داده ها با استفاده از منابع کتابخانه اي و ميداني به دست آمده است.نتايج نشان داد تزئينات 
بندکشي از نظر نحوه قرارگيري در ميان بندها و شکل نقش ها داراي دو گونه کلي و براساس شکل قاب 
اصلي، داراي هفت گونه هستند.مهرها در اکثر موارد شيوه رازي با نقوش هندسي شکسته و در شيوه 
آذري با نقوش هندسي گردان و با جزييات بيشتر بنا شده اند. کتيبه نگاري بر مهرها معموًال به خط کوفي 
بنايي و گاهي به خط ثلث اســت. در شيوه آذري تنوع چينش آجرکاري بيشتر گشته و نقوش مهرهادر 
برخي موارد به صورت بافته شده، کار شده است؛ در اواخر آن نيز گونه جديدي از مهرها با خط ثلث و 

زمينه اسليمي پديد آمده است.
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مقدمه
يکي از ويژگي هاي تاثيرگذار بر شيوه هاي معماري ايران، 
به خصوص در آثار دوره اسالمي، بهره گيري از تزئينات 
با مصالح و اشکال گوناگون است. معماران ايران در هر 
دوره از تکنيک ها و نقوش تزئيني خاصي بهره برده اند. با 
توجه به تنوع و کاربرد وسيع تزئينات در آثار دوره اسالمي، 
بررسي دقيق و گونه شناسي آن ها مي تواند در شناخت و 
تفکيک شيوه ها تاثيرگذار باشد. در اين ميان، از تزئينات رايج 
در بناهاي متعلق به شيوه رازي و آذري مي توان به آذين هاي 
مهرياشاره داشت. اين نوع آذين در واقع نوعي بندکشي تزئيني 
است که در کنار آجر به کار مي رفته است. در اين نوع تزئينات 
بندهاي عمودي ديوار آجري را عريض تر مي گرفتند؛ لذا زمينه 
الزم جهت اجراي آذين در فاصله ميان آجرها ايجاد مي شده 
است. طرح و تزئين مهرها به طورمعمول در بيرون ساده و 
به تدريج در فضاي دروني به پيچيدگي و تنوع ترکيب هاي 
آن افزوده شده است. آذين مهري به طور معمول با قالب و يا 
به صورت دستي در بند هاي آجري بر گچ و يا گاهي ترکيب 
آن با خاک، گل و يا آهک اجرا مي شده است. در نمونه هاي 
معدودي در بندکشي از کاشي، آجرها قالبي طرحدار و يا 
تراشيده نيز استفاده شده است. طي مطالعات پيشينه اين نوع 
آذين از عصر آل بويه (شيوه رازي) تا پايان ايلخاني (شيوه 
آذري) بوده و گاهي پس از آن نيز استفاده  شده است. در غالب 
بناهايمنتسب به اين شيوه ها،در سرتاسر ديوار و بين آجرها 
مي توان مهرها را از ازاره ديوار تا زير پوسته گنبد مشاهده 
نمود.اين مهرها به طور معمول در فضاهاي اصلي همچون 
ورودي، ايوان  و گنبدخانه  به کار رفته است. همچنين تنوع و 
فزوني کاربرد اين نوع از آذين بيشتر در مساجد بوده و پس 

از آن در مقبره ها و مدارس نيز استفاده مي شده است.
به اعتقاد محققان گونه شناسي و طبقه بندي آثار تاريخي، 
نقش عمده اي در مرمت و نگهداري آن ها دارد. عالوه بر آن، 
طبقه بندي هاي خاص آثار تاريخي و فرهنگي، موجب رشد 
توجه عمومي، مستندسازي و تکامل تدريجي فعاليت هاي 
تخصصي مي گردد. متأسفانه در برخي از بازسازي هاي 
صورت گرفته، مرمت بر پايه اصول و تکنيک هاي هر شيوه 
نبوده است؛ عدم شناخت درست مهرها و تفاوت آن ها در 
شيوه هاي مختلف باعث ايجاد تحريف تکنيکي و شکلي آن ها 
در طي تعميرات شده است. لذا از نتايج سودمند اين پژوهش 
مي توان به جنبه هاي کاربردي آن در مرمت و بازسازي 
کاربرد  و  تنوع  به  توجه  با  نمود.  اشاره  مهرها  اصولي 
وسيعي که آذين هاي مهري داشته اند، بررسي و دسته بندي 
آن ها مي تواند کمک شاياني در راستاي شناخت ويژگي هاي 
مشترک و متفاوت شيوه هاي رازي و آذري داشته باشد. 
لذا اين نوشتار مي تواند گامي در ارتقاء شناخت بخشي از 
اصول حاکم بر شيوه هاي معماري ايران باشد. ازاين روي 
هدف اصلي اين پژوهش، با در نظر گرفتن اهميت و ضرورت 
موضوع و همچنين کمبود منابع جامع و کافي، ارائه طبقه بندي 

کاملي از آذين هاي مهري بندکشي آجرها در مساجد شيوه 
رازي و آذري اصفهان، از ديدگاه شکلي است.به طور کلي اين 

نوشتار به دنبال پاسخ گويي به سواالت زير است:
١.گونه هاي مختلف آذين هاي بندکشي مهري (بر اساس نحوه 
ساماندهي در فواصل آجرها، شکل قاب، شکل نقوش و شيوه 

گسترش)در مساجد شيوه رازي و آذري اصفهان چيست؟
٢.با طبقه بندي تزئينات بندکشي در شيوه رازي و آذري چه 

شباهت ها و تفاوت هايي آشکار مي شوند؟ 
چگونه  آذري  به  رازي  شيوه  از  مهرها  ٣.دگرگونيشکلي 

بوده است؟

روش تحقيق
مطالعات حاضر براساس چيستي به روش کيفي، به لحاظ 
بوده است.  گذشته نگر  زمان  در گستره  و  کاربردي  هدف 
(توصيف،  ترکيبي  استراتژي  براساس  مطالب  همچنين 
تحليل و تاريخي) و به شيوه استقرايي تدوين گشته است. 
داده ها برپايه مطالعات کتابخانه اي و ميداني (عکسبرداري 
و مشاهده) به دست آمده است. از نظر برخي از محققان تنها 
با بررسي طرح مهرها نمي توان معلوم کرد که بنا متعلق به 
کدام دوره تاريخي است (ورجاوند، ١٣٦٦، ٣٠٧- ٣٢٠)؛ لذا 
در اين پژوهش به جاي ايجاد وابستگي اثر به دوره زماني 
ندارد،  مکاني  و  زماني  وابستگي  غالبًا،  که  واژه شيوه  از 
استفاده شده است. همچنين از آنجا که به اعتقاد محققان اوج 
استفاده از آذين هاي مهري، مربوط به شيوه رازي و آذري 
است، در اين نوشتارتأکيد بر آثار منتسب به اين دو شيوه 

است. 
قابل  نمونه هاي  اصفهان  خبرگان،در  نظريه  به  توجه  با 
مالحظه اي از مساجد منتسب به آل بويه تا ايلخانيان (شيوه 
رازي تا آذري) وجود دارند، لذا جامعه آماري از اين گستره 
جامع  مساجد  شامل  انتخابي  بناهاي  شده است.  گزينش 
گز،  زواره،  نطنز،  برسيان،  اشترجان،  اردستان،  اصفهان، 
و  نطنز  کوچه مير  زواره،  پامنار  مساجد  نايين،  گلپايگان، 
امام حسن اردستان است (١٢ اثر). از آنجاکه به طورمعمول 
اين آثار در ادوار مختلف شکل گرفته اند در بيشتر آن ها از 
هر دو شيوه، آذين هاي مهري برجاي مانده است.در گزينش 
جامعه آماري و سپس انتخاب نمونه ها به مقياس بنا، فزوني 
و تنوع وجود مهرها از نظر نوع نقش، فرم و جايگاه توجه 
بيشترين  که  نمونه هايي  گشته  سعي  همچنين  شده است. 
اصالت و کمترين دخل و تصرف از زمان ساخت تاکنون را 
داشته اند، انتخاب شوند. نمونه ها پس از گزينش دوباره مورد 
بازديد و عکاسيقرار گرفت. پس از تکميل اطالعات ميداني، با 
بهره گيري از نرم افزارهاي ترسيمي، مستند سازي و آناليز 
خطي صورت گرفت. سپس ساختار شکلي نمونه ها طبقه بندي 
و از نظر دگرگوني شکلي، مورد بررسي قرارگرفت. در هر 
بنا سعي شد تمامي مهرها ترسيم و مورد بررسي قرار گيرند 

(جدول١).
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پيشينه تحقيق
تاکنون پژوهشگران بسياري به بررسي تزئينات معماري 
مسئله  اين  بر  مختلفي  ديدگاه هاي  و  پرداخته اند  اسالمي 
آثار  اين  گونه شناسي  نگرش ها  اين  از  يکي  داشته اند. 
به  مي توان  حوزه  اين  در  پژوهش ها  اولين  از  بوده است. 
دسته بندي تزئينات گچي سامرا به سه روش مايل، هاشور 
خورده متقاطع و برگ مويي يا چهار حفره، اشاره داشت 
(Herzfeld, 1912, 1923; Northedge, 2004, 5-15).در 
پژوهشي ديگر دسته بندي بر  اساس تسلسل تاريخي تزئينات 
تحت عنوان A (برگ مويي هاي با چهار حفره)،B (هاشور 
 ,Creswell) (سبک مايل) صورت گرفتهC خورده متقاطع) و

١٩٤٠)؛ که اين دسته بندي توسط برخي از محققان ديگر 
 ،1383 ديماند،  (اسون  استفاده قرار گرفته است  مورد  نيز 
Zeymal, 2008, 23- ؛Blair,Bloom, 2009, 4 106-93؛

36). از ديگر گونه بندي هاي پرکاربرد، دسته بندي نقوش  به 

چهار گروه گياهي، هندسي، کتيبه، انساني و حيواني است. 
اين شيوه توسط بسياري از محققان حوزه تزئينات معماري 
اسالمي استفاده شده و برخي براي آن، زيرمجموعه هايي نيز 
معرفي کرده اند (پرادا وديگران، ١٣٨٣، ٣٠٥-٣٢٣؛ گرابار، 
١٣٧٩، ٢١٣؛ اتينگهاوزن و گرابر،١٣٨١: ٤٠٥- ٥٦٣؛ پوپ، 
٢٧-٢٧٥).انصاري   :١٣٨٨ نژاد،  مکي  ١٤٧-١٥٩؛   ،١٣٧٠
هنر  بررسي  به  هنر»  «فصلنامه  در  مقاله اي  در   (١٣٦٦)

1.Friedrich Talberg
2.MousheghSoroori
3.Poland

مسجد جامع اشترجانمسجد جامع اردستانمسجد جامع اصفهان

مسجد جامع زوارهمسجد جامع نطنزمسجد جامع برسيان

مسجد جامع نايينمسجد جامع گلپايگانمسجد جامع گز

مسجد جامع امام حسن اردستانمسجد جامع کوچه مير نطنزمسجد جامع پامنار زواره

جدول١. تصاويري از مساجد گزينش شده در اصفهان از شيوه رازي تا آذري،مأخذ: نگارندگان.



گچبري در دوران پيش از اسالم و تاثيراتي که بر هنر دوره 
اسالمي داشته، پرداخته است. از ديگر پژوهش هايي که به 
دسته بندي نقوش تزئيني در کتيبه نگاري توجه داشته مي توان 
به مقاله زماني (١٣٥٢) در «مجله هنر و مردم» اشاره  داشت.

عده اي ديگر تزئينات گچبري را بر اساس انتزاعي يا واقعگرا 
بودن دسته بندي کرده اند  (هيل، گرابر؛ ١٣٧٥، ١٠٩). عده اي از 
محققان ميزان برجستگي نقوش را معيار خود قرار داده اند و 
چهار گونه با برجستگي زياد، نيم برجسته، کم برجسته، و 
تزئينات بدون برجستگي يا مسطح را مطرح کرده اند (پيرنيا و 

بزرگمهري،١٣٨١،١٣٧-١٥٥).
در منابع از اين آرايه با اسامي گوناگوني چون توپي، نقوش 
مهري، مهر حک شده١،  توپي گچي ته آجري، توپي بندآجري، 
سفالينه منقوش، مربع هاي گچي بين آجرها، کوربند، بندکشي 
تراشيده در بندهاي افقي، سوراخ گيرهاي تزئيني و پتکفته ها، 
ويلبر،  ٣٢٠؛   -٣٠٧  ،١٣٦٦ (ورجاوند،  برده شده است  نام 
١٣٦٥، ٨٦؛ دادور و مصباح اردکاني، ١٣٨٥: ٨٥-٩٢؛ لشکري، 
١٣٨٨: ٨٤-١٠١)،منتهي در اين پژوهش از واژه آذين مهري 
از آذين مهري تمام تزئيناتي  استفاده خواهد شد. منظور 
است که در ميان بندهاي آجري به کار رفته است. اين آذين ها 

به طور معمول گچي هستند، منتهي به ندرت از مصالح ديگر 
نيز استفاده شده است. همچنين تنها آجرچيني خفته و راسته 
بررسي نشده و سعي گشته بندکشي تزئيني در سطوح با 
آجرهايي در فرم هاي مختلف نيز بررسي شوند. در برخي 
نمونه ها همچون گنبدخانه تاج الملک در مسجد جامع اصفهان، 
مساجد جامع زواره و اشترجان، شکل و فرم متفاوت آجرها، 
نقوشي گره مانند ايجاد کرده است، که ما بين برخي از اجزاي 
گره ، با تزئينات مهري آراسته شده است که به اين نوع از 
آذين بندي نيز پرداخته شده است. تمامي موارد فوق در اين 

پژوهش به عنوان آذين مهري در نظر گرفته شده است.
برخي از پژوهشگران به تعريف و معرفي کلي آذين هاي 
مهري پرداخته اند (فالح فر، ١٣٨٩، ٧٨-٧٩). محققان معدودي 
همچون صالحي کاخکي و اصالني (١٣٩٠)در مجله «مطالعات 
داشته  توجه  مهرها  به شيوه شکل دهي  باستان شناسي» 
و گونه هاي آن را دو روش کلي ساخت با قالب (با روش 
درجا و پيش ساخته) و شکل دهي درجا معرفي کرده اند؛ در 
اين ميان روش قالبي درجا خود داراي دو گونه مهري و 
الصاقي است (صالحي کاخکي و اصالني، ١٣٩٠، ٨٩-١٠٦). 
به اعتقاد محققان بيشتر آرايه هاي بندکشي ها با ابزار گچبري 

شيب به سمت پايين٩ شيب به سمت باال٨ عقب رفته ساده، گونيا٧ صاف۶
عنوان

نما
ي

سه بعد

ميان تهي١٣ برجسته، محدب١٢ گود، مقعر١١ وي شکل١٠ عنوان

نما
ي

سه بعد

جدول٢. انواع رايج بندکشي در ديواره هاي آجري، مأخذ: همان.

1.Carved marble
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نقش اندازي شده اند و استفاده از قالب براي نقش هاي ساده 
مقاله  در  همچنين   .(١٠٠ (کاظميان، ١٣٩٢،  بوده  مرسوم 
«نگاهي به نقوش تزئيني در هنر ايران « نگارش نديم (١٣٨٦) 
در «مجله رشد آموزش هنر» نقوش تزئيني بر مبناي شيوه 
نقش پردازي به دو گروه نقوش شکسته و نقوش گردان تقسيم 
شده است. در اين پژوهش نقوش برمبناي شيوه گسترش نيز 
به گروه هاي نقوش کامل (١/١)، نقوش نيمه (١/٢)، نقوش 
ربعي (١/٤) و نقوش تکراري طبقه بندي شده اند (نديم، ١٣٨٦، 
آذين هاي  با  مرتبط  پژوهش هاي  غالب  بين  اين  در   .(١٤
تزئينات اشاره کرده اند  از  نوع  اين  به  مهريبه صورت گذرا 
(پوپ، ١٣٨٧، ج٣، ١٥١٧-١٥٢٠؛ کياني، ١٣٧٦، ٦٥؛ مکي نژاد، 
١٣٨٨، ٨٦؛ کاتلي و هامبي، ١٣٧٦، ١٥؛ ويلبر، ١٣٩٣، ٨٦؛).

دادور و مصباح اردکاني (١٣٨٥) در مقاله اي که در نشريه 
«هنرهاي زيبا» به چاپ رسيده،به بررسي اجمالي، روش 
اجرا و دسته بندي نقوش اين مهرها پرداخته اند و از آن با 
عنوان «توپي گچي ته آجري١» نام برده اند (دادور و مصباح 

اردکاني، ١٣٨٥، ٨٥-٩٢).
معماري  آثار  مي توان  متفاوتي  معيارهاي  با  به طور کلي 
و تزئينات وابسته به آن را دسته بندي کرد. براساس مقاله 
لشکري (١٣٨٨) در مجله «مطالعات باستان شناسي»، نقش 
اين مهرها را مي توان در دو گونه نگاره هاي تزئيني (اسليمي 
متبرکه،  اسماء  الهي،  (اسماء  مبارکه  کلمات  و  هندسي)  و 
محمد، علي و مانند اين ها در مايه خط بنايي) طبقه بندي کرد 
(لشکري، ١٣٨٨، ٨٩). براساس آنچه ويلبر دسته بندي کرده 
اين نقوش شامل: اسماء مقدس، نقش هاي هندسي، نقش هاي 
گياهي و زنجيره خمپا است (ويلبر، ١٣٩٣، ٨٦). همچنين در 
پژوهشي برخي از آذين هاي مهري مسجد جامع اصفهان٢ 
آناليز گرافيکي شده است (حليمي، ١٣٩٠: ٣١٦-٤٠٥). عالوه 
فني دسته بندي  بر آن برخي گچبري را براساس مسائل 

کرده اند که در راستاي اهداف اين پژوهش قرار نمي گيرند. 
به طور کلي، غالب منابع دچار کلي گويي و بياني توصيفي 
شده اند؛ دسته بندي هاي صورت گرفته براساس يک معيار 
بود و در اکثر موارد نمونه هاي جامع و مناسبي گزينش نشده 
است. در هيچ يک از پژوهش هايي که تاکنون صورت گرفته 
آذري  و  رازي  شيوه  در  مهري  آذين هاي  به طور خاص 

گونه شناسي نشده است. لذا در اين پژوهش سعي خواهد شد 
کمبود اطالعات در اين حوزه جبران گردد.

مباني نظري و تاريخچه آذين مهري
از انواع بندکشي مورد استفاده در آجرکاري مي توان به، 
«صاف»، «عقب رفته»، «شيب به سمت باال»، «شيب به سمت 
پايين»، «وي شکل»، «گود»، «برجسته» و «ميان تهي» اشاره 
 Ambrose, 1997,40-42; Deplazes, 2005, 36;) داشت
Taunton Press, 1997, 73-76) (جدول ٢). به طورکليدر 

بندکشي افقي و عمودي آجرکاري در شيوه رازي و آذري، 
سه نوع رابطه وجود داشته؛ در نوع اول ضخامت بندکشي 
افقي و عمودي هر دو حدود ٢ سانتي متر است؛ در نوع دوم، 
بندکشي افقي ٢ سانتي متر يا بيشتر بوده و بندکشي عموديبا 
حداقل ضخامت اجرا مي شود؛ در نوع سوم، بندکشي افقي با 
حداقل ضخامت و بندکشي عمودي با حدود ٢ تا ٦ سانتي متر 
ضخامتاجرا مي شوند؛ اين نوع براي عمليات تزئيني مناسب 
بوده و در آن برخي مواردبندهاي عمودي را باآذين مهريپر 
بندهاي  اين  ضخامت   .(٨٧  ،١٣٨٨ (لشکري،  مي کرده اند 
است  سانتي متر  چهار  تا  سه  بين  به طورمعمول  عمودي 
(جدول٣). مهرها ممکن است همزمان با آجرچيني و يا پس 

از اتمام کار در بين بندهاي ساده اجرا شوند.
براساس منابع، قديمي ترين نمونة اين مهرها از دوره آل بويه 
که  است،  ري  در  عبدالعظيم  حضرت  بارگاه  بناي  در  و 
به صورت خشت پخته و سفال به کار رفته است. از نمونه هاي 
در  و  داشت  اشاره  نائين  به مسجد جامع  بعدي مي توان 
دوره هاي بعد در مقبره قابوس بن وشمگير نيز همانند آن 
به کار رفته است (حاتم، ١٣٧٩، ٢٠). از دوره غزنوي اين مهرها 
در تنها بناي باقيمانده اين سلسله در ايران فعلي يعني بناي 
سنگ بست، قابل مشاهده است (کياني، ١٣٧٦، ٦٥). در دوره 
سلجوقيان که اوج کاربرد آجر را مي توان در آثار اين دوره 
مشاهده نمود، مهرها در غالب بناها چه در قسمت داخل و چه 
در بيرون بنا به کار رفته است (نمونه رباط شرف). در بيشتر 
بناهاي دوره ايلخاني، اين تزئين استفاده شده است. بسياري 
از محققان کاربرد آن را از ويژگي هايمعماري دورانسلجوقي 
و ايلخاني دانسته اند (دادور، مصباح اردکاني، ١٣٨٥، ٨٥). 

نوع ٣نوع ٢نوع ١

جدول٣. انواع رايج رابطه آجرکاري و بندکشي در شيوه رازي و آذري،مأخذ: همان.

1. Brike ended plugs (،ويلبر 
86 ،1393)

مهرهاي  نقوش  از  2.برخي 
کتاب  از  اصفهان  جامع  مسجد 
مسجد  در  خط  شناسي  «زيبايي 
حليمي  اثر  اصفهان»  جامع 

برداشت شده است.
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جدول٤. نمونه هايي از نحوه قرارگيري مهرها در ميان بندها، مأخذ: همان.
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در دوره ايلخاني با استعمال اليه اي نازک گچ روي ديوار و 
طرح اندازي نقش آجر و مهر به صورت کاذب طريقة جديدي 
پديد آمد که شايد براي صرفه جويي در وقت بوده است. در 
بسياري از ساختمان هاي دوره ايلخاني از اين شبيه سازي 
طرح هاي آجرکاري، استفاده  شده است (لشکري، ١٣٨٨، ٨٩). 
اين مهرها از نظر موقعيت قرارگيري در اوايل شيوه رازي بر 
ورودي و مناره بوده و سپس در شيوه آذري در بخش هاي 
اصلي بنا همچون ايوان و گنبدخانه به وفور استفاده شده است. 
به طورکلي از دوران صفويه به بعد، ديگر از اين بندکشي هاي 

تزئيني مهري بهره برده نشد (حاتم، ١٣٧٩، ٢٠). 

گونه شناسي آذين هاي مهري
در اين پژوهش منظور از آذين هاي مهري بندکشي، هر گونه 
يا طرح  افقي، عمودي و  بندهاي  تزئين گچي است که در 
اندازي آجر صورت مي گيرد. نقوش استفاده شده در مهرها 
داراي تنوع قابل مالحظه اي است. در ادامه عالوه بر طبقه بندي 
مهرها براساس «شکل نقش ها»، از معيار هاي ديگري همچون 
«نحوه قرارگيري مهرها در ميان بندها»، «شکل قاب اصلي 
مهرها» و «شيوه گسترش» نيز بهره برده شده  است. همچنين 
سعي  شده ويژگي مهرها در دو شيوه رازي و آذري نيز، در 

هر گونه مقايسه شود.
 

نحوه قرارگيري (ساماندهي)مهرها در ميان بندها
مهرها در نمونه ها به روش هاي مختلفي در فواصل آجرها 
ساماندهي شده اند، که درپژوهش هاي پيشين به اين ارتباط 
پرداخته نشده است. ترکيب بندي آجرها و مهرها به گونه اي 
است که بافت هاي متفاوتي را ايجاد کرده اند. نحوه ساماندهي 
مهرها به صورت خطي (افقي، عمودي و مورب معموًال با 
زاويه ٤٥ درجه) است.در شيوه رازي بيشتر مهرها به صورت 
ساده (جدول ٤، شکل ١ تا٣) يا به صورت منفرد درميان 
آجرکاري خفته و راسته قرار گرفته اند (جدول ٤، شکل ١٤ 
تا ١٧).در شيوه آذري از انواع چينش آجر همچون خفته و 
راسته، گل انداز و ايجاد نقوش گره چيني استفاده شدهاست 

(جدول ٤، شکل ١٥ تا ٢٧). در شيوه رازي در يک سطح 
غالب موارد، از يک نوع مهر استفاده شده، اما در شيوه آذري 
معموًالدر يک ديوار از مهرهايي با اندازه و نقش هاي متفاوت 
بهره برده اند. در برخي نمونه هاي شيوه آذري چينش مهرها 
در بندهاي عمودي و افقي به صورت پيوسته و بافته شده 
در هم، اجرا شده است (جدول ٤شکل ٥ تا ٨) که اين روش 
در نمونه هاي شيوه رازي ديده نشد. نحوه چيدمان مهرها 
يا  هندسي  موارد طرح هاي  آذريگاهي  در شيوه  بندها  در 
کلماتي چون اهللا، محمد و علي را به خط کوفي بنايي ايجاد 
کرده است (جدول ٤، شکل ٢٨ تا ٣٠). در واقع در برخي از 
نمونه ها همچون مساجد جامع اصفهان و اشترجان تکرار 
اين مهرهاي کوچک با نقش مايه هاي متفاوت (خطي، گياهي 
و يا هندسي شکسته و گردان)، خط نوشته هاي بزرگتري را 
تشکيل داده اند. در نمونه هاي رازي و آذري به خصوص در 
طاق نماهاي گنبدخانه ها نقوش گره با ترکيبي از آجر و نقوش 

مهري گچي ايجاد شده است (جدول ٤، شکل ٣١ تا ٣٦).

شکل قاب اصلي مهرها
در بررسي شکل قاب ها مشخص شده کهدر تمامي مساجد 
مورد بررسي، بهره گيري از اشکالچهارگوش در اکثر موارد 
با نقوش هندسي شکسته، رايج بوده است. در بيشتر نمونه ها 
از قاب مربع و سپس مستطيل شکل استفاده شده است. در 
برخي نمونه ها از قاب چليپايي شکل استفاده شده که ريشه 
در نقوش ساساني دارد. از ديگر شکل هاي مورد استفاده در 
قاب مي توان به، دايره، ترنج و همچنين چندضلعي هاي تند و 
کند اشاره داشت. تنوع شکلي در چند ضلعي هاي تند بيشتر 
از ساير گونه هاست. در شيوه رازي بيشترمهرها چهارگوش 
يا سپس چليپايي هستند و گونه هاي متنوع تر معموًال در 
شيوه آذري به کار رفته اند. بهره گيري از قاب دايره اي تنها در 
شيوه آذري مشاهده شد (جدول٥).در زمينه دو نمونه  متعلق 
به شيوه رازي نشانه هايي از کاربرد رنگ الجوردي ديده 
شد؛ اين تکنيک در تزئينات شيوه آذري استمرار و تکامل پيدا 

TadeuzTrepkowski.1کرده است. 
2.Henryk Tomaszewski 

چند ضلعي تندچند ضلعي کندترنجچليپاييدايرهمستطيلمربع

جدول٥.گونه شناسي شکل قاب اصلي آذين هاي مهري، مأخذ: همان.
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جدول٦. انواع نقوش هندسي شکسته در آذين هاي مهري بندکشي ها، مأخذ: همان.
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1.Humanism

شکل نقوش مهرها 
از صدر اسالم هنرمندان مسلمان براي دوري از تصويرسازي، 
توجه ويژه اي به نقوش هندسي و انتزاعي داشته اند (هيلن 
براند، ١٣٨٣، ١٦٨). به طور کلي نقوش مهرها را مي توان در 
سه گروه اصلي نقوش هندسي شکسته، هندسي گردان و 
ترکيبي تقسيم کرد. منظور از نقوش هندسي شکسته ايجاد 
هر نقش تنها با استفاده از يک يا ترکيبي از خطوط شکسته، 
زاويه دار است. طرح ها در  اشکال هندسي  مثلث، مربع، و 
نقوش هندسي گردان نيز با استفاده از خطوط منحني و دوار 
ايجاد شده اند. زير مجموعه نقوش هندسي گردان و شکسته 
شامل، طرح هاي هندسي، گياهي، نوشتاري و زنجيره نواري 
است. درنقوش ترکيبي نيز از هر دو نقش شکسته و گردان به 
صورت توأمان بهره برده شده است. در ادامه به بررسي اين 

دو گونه  و زير گونه هاي آن هاپرداخته شده است (شکل ١).

نقش هاي هندسي شکسته
طبق بررسي ها عمده ترين نقش به خصوص در نمونه هاي 
شيوه رازي، نقوش هندسي شکسته است. بررسي نمونه هاي 
شيوه رازي تا آذري به خوبي روند تکاملي آن ها را از ساده 
به پيچيده مشخص مي سازد. نقوش گياهي با پايه هندسه 
شکسته در معدودي از نمونه ها استفاده شده است. در اين 
نقوش طرح هايي چون گل با خطوط شکسته ايجاد شده است. 
اين طرح ها را مي توان زمينه ساز نقوش گياهي گردان در 
به کار رفته اند،  به طور معمول در شيوه آذري  مهرهاييکه 
دانست (جدول٦).در برخي از نمونه هاي شيوه آذري خطوط 

نقش ها به صورت زير و رو هستند. در مسجد جامع نطنز 
منتسب به شيوه آذري از تزئينات مهري با نقش هندسي 

شکسته استفاده نشده است.
به کارگيري انواع خط در هنر و معماري ايراني به خصوص 
داراي  کوفي  خط  دارد.  طوالني  سابقه اي  اسالمي  دوره 
انواعي چون مشجر، مورق و بنايي است. طبق بررسي هاي 
صورت گرفته در نمونه هاي رازي از خط کمتر استفاده شده و 
در برخي از نمونه ها با خط کوفي ساده اسماء مقدسي چون 
اهللا، علي و محمد نقش بسته است. همچنين مشخص گرديد 
استفاده از کتيبه در مهرها تنها در دو نمونه مورد مطالعه 
اصفهان).  و  اشترجان  (مساجد جامع  داشته است  کاربرد 
در نمونه هاي آذري عالوه بر اسماء (اهللا، محمد، عمر عثمان، 
ابوبکر و علي) از آيات و احاديث نيز استفاده شده است (نمونه 
مساجد جامع اصفهان و اشترجان). خطوط کوفي در بيشتر 
نمونه ها به صورت بنايي است. همان گونه که پيشتر اشاره شد 
در برخي از نمونه ها با کنار هم قرارگيري مهر ها نيز اسماء و 

کتيبه هايي بر سطح ديوار ايجاد شده اند (جدول٦).
زنجيره هاي خمپا و نوارهاي تزئيني در غالب نمونه ها از 
ترکيب «خط» به وجود آمده اند. خصوصيت اين گروه حرکت 
متناوب و زنجيره وار در بندهاي آجري است. در بررسي ها 
مشخص شد که، اين نوع از بندکشي داراي سه گروه است. 
گروه اولشامل يک خط است که در بندکشي و دور مهرها 
حرکت کرده و بين آن ها پيوند ايجاد مي کند (مساجد جامع 
اصفهان، اشترجان، نطنز، زواره). گونه دوم تزئيناتي است 
که به طور مشخص از حرکت و در هم تابيدن يک يا دو خط 
در فضاي بندکشي به وجود آمده اند (مساجد جامع اصفهان، 
از  که  است  نقوش  از  گروه سوم مجموعه اي  اشترجان). 
تکرار متوالييک نقش اصلي به دنبال هم ايجاد شده است 
(مساجد جامع اصفهان، اردستان، برسيان و گلپايگان).برخي 
از نمونه ها در گونه سوم ترکيبي از گچ و آجر هستند. اين 
نوع از بندکشي در نمونه هاي شيوه رازي کاربرد بيشتري 
داشته است. طرح هاي استفاده شده در اين تزيينات در هر 

فضا و زاويه اي به کار مي رفته است (جدول٧). 
نقش هاي هندسي گردان (منحني)

در مهرهاي با طرح هندسي گردان هر نقش با استفاده از 
يک يا ترکيبي از خطوط منحني و دايره اي شگل گرفته است. 

گونه سومگونه دومگونه اول

  
 

            

جدول٧. انواع نقوش هندسي شکسته زنجيره نواري تزئيني در بندکشي ها، مأخذ: همان.

شکل١. نمونه اي از مهر هندسي شکسته و گردان در مسجد جامع 
اصفهان،مأخذ: همان.
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نقش هاي هندسي گردان
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جدول٨. انواع نقوش هندسي گردان و ترکيبي در آذين هاي مهري بندکشي ها، مأخذ: همان.

آذين هاي  شکلي  گونه شناسي   
بند کشي مهري در مساجد منتسب به 
دوره آل بويه  تا ايلخانيان در استان 

اصفهان/ ٥٥ تا ٦٩
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نمونه هايي از آن را مي توان در مساجد نطنز، مساجد جامع 
نمود. مالحظه  اصفهان  و  اشترجان  اردستان،  برسيان، 

معماري  ويژگي هايآثار  از  محققان  از  برخي  اعتقاد  به 
و  ميان اصول هندسه  ارتباط  آذري،  و  رازي  در شيوه 
حرکت هاي گياهي است (اتينگهاوزن و گرابر، ١٣٨١، ٤٠). 
نمونه بارز آن را مي توان در آذين هاي مهري، به خصوص 
نقوش گياهي در  نمود.  نمونه هاي شيوه آذري مشاهده 
مهرهاي رازي به صورت تک گلي ساده نمودار گشته و 
در شيوه آذري پيچيده تر شده است. مشابه نقوش شبه 
گل لوتوس که در مهرهاي چليپايي مساجد جامع گلپايگان 
و اصفهان است، را مي توان در سردر جورجير متعلق به 
دوره ديلميان مشاهده نمود. اين نقش تنها در نمونه هاي 
از  استفاده  بررسي ها  طبق  شد.  مشاهده  رازي  شيوه 
نقش هاي گياهي (هندسي گردان) در مهرهاي شيوه آذري 
رايج تر شده است. اين نقوش در برخي از مهرهاي مسجد 
خط  شده است.به طور کلي  تلفيق  کتيبه  با  اصفهان  جامع 
غالب در اين نمونه ها کوفي به خصوص از نوع بنايي است 
اما در معدودي از نمونه هاي شيوه آذري از خطوطثلث 
نيز استفاده شده است.به عنوان نمونه در مسجد جامع 
گياهي  آذين هاي  با  ترکيب  در  ثلث  خطوط  از  اصفهان 
استفاده شده است. همچنين در برخي از نمونه ها از خطوط 
منحني با نقوش اسليمي نيز در زمينه کتيبه ثلث استفاده 
شده که از ويژگي هاي شيوه آذري است و تحت عنوان 
ثلث مسلسل يا ثلث ايلخاني شناخته شده است. الزم به 
ذکر است تنها يک نمونه بندکشي نواري با طرح گردان 
مسجد  آل بويه  ستون هاي  در  رازي  شيوه  از  (اسليمي) 

جامع اصفهان شناسايي شد (جدول٨).
نقش هاي ترکيبي 

در برخي از نمونه هاترکيبنقوش شکسته و گردان به صورت 
توأمان استفاده شده است. نمونه هاي ساده تر متعلق به شيوه 

رازي و طرح هاي با پيچيدگي و تنوع بيشتر متعلق به شيوه 
آذري هستند.اين نوع نقشرا به خصوص در مهرهاي خطي 
مسجد جامع اصفهان مي توان مشاهده نمود. در سه مهر از 
مسجد جامع اصفهان از آژده کاري با شکل هندسي دايره و 
مثلث در زمينه کتيبه نيز استفاده شده که متعلق به شيوه آذري 
 است.به طور کلي در نمونه هاي رازي کمتر از نقوش پيچيده 
ترکيبي استفاده شده و اين گروه بيشتر در نمونه هاي شيوه 
آذري به چشم مي خورد. به عنوان مثال در مسجد جامع نايين 

هيچ نمونه اي از اين گونه شناسايي نشد (جدول٨).

شيوه گسترش طرح
منظور از مبناي گسترش، چگونگي بسط طرح بر پايه محور 
تقارن و تکرار است. در اين دسته بندي پنج نوع کامل، نيمه، 
ربعي، تکراري و ترکيبي قابل شناسايي است (نديم، ١٣٨٦،١٥ 
و ١٦). نقوش کامل (١/١)آن دسته از نقوشي هستند که هيچ 
انساني،  نگاره هاي  شامل  نداشتهومعموًال  تقارني  محور 
حيواني، صحنه هاي طبيعت هستند. برخي از مهرهاي حاوي 
نقوش گياهي و همچنين آذين هاي مهري حاوي کتيبه  که 
در شيوه آذري شکل گرفته اند در اين گروه قرار دارند.نقوش 
نيمه (١/٢)داراي يک محور تقارن هستند؛ در واقع نيمي از 
کار طراحي شده ونيمي ديگر با قرينه سازي به آن افزوده 
مي گردد. به اعتقاد محققان اين روش ريشه در تزئيناتساساني 
دارد (شيوه پارتي) و در دوره اسالمي به صورت گسترده 
مورد استفاده قرار گرفته است. غالب مهر هاي متعلق به شيوه 
رازي در اين گروه قرار مي گيرند. نقوش ربعي (١/٤) نيز 
آن دسته از نقوشي هستند که دو محور تقارن عمود بر هم 
دارند؛ لذا با ترسيم ١/٤ طرح و تکرار چهارگانه آن، نقش 
و  ترنج  چون  نقش هايي  انواع  به دست  مي آيد.  نظر  مورد 
شمسه ها در اين دسته قرار مي گيرند. غالب مهرهاي هندسي 
ساده اي کهمنتسب به شيوه رازي هستند در اين گروه قرار 

نقوش کامل
نقوش 

نيمه
نقوش ترکيبينقوش تکرارينقوش ربعي

   

   

جدول٩. طبقه بندي آذين هاي مهري برمبناي شيوه گسترش، مأخذ: همان.



پرکاربردترين در شيوه 
آذري

پرکاربردترين در 
شيوه رازي

گونه ها
مبناي 

گونه شناسي
رديف

-خفته و راسته؛
- گل انداز؛

- نقوش گره چيني 
-کتيبه بنايي

* معموال در يک ديوار 
از مهرهايي با اندازه 
و نقش هاي متفاوت 

بهره برده اند.

ساده   -
*در سطح از يک نوع 

مهر استفاده شده.

سه گونه گسترش:
١.افقي؛

۲.عمودي؛
 ۳.مورب.

پنج گونه نقش اندازي: 
١.ساده؛ ٢. خفته و راسته؛ 
۳.گل انداز؛ ۴.ايجاد نقوش 
گره چيني؛ ۵. ايجاد کتيبه 

کوفي بنايي.

نحوه قرارگيري 
مهرها در ميان 
بندهاي آجري

١

 -
چهارگوش 

 -
چندضلعي هاي تند

 -
چهارگوش 

 -
چليپايي

پنج گونه:
١.چهارگوش؛

٢. چليپايي؛
٣. دايره؛
 ۴. ترنج؛

 ۵. چندضلعي هاي تند و 
کند.

شکل قاب 
اصلي مهرها

٢

-هندسي شکسته 
با جزييات بيشتر
-هندسي شکسته 

نوشتاري
-هندسي گردان 

گياهي
-هندسي گردان 
نوشتاري (ثلث)

-هندسي ترکيبي 
(شکسته+گردان)

 -
هندسي 
شکسته

 -
زنجيره 
 نواري

سه گونه:
۱. هندسي شکسته (شامل: 

هندسي ساده، گياهي، 
نوشتاري و زنجيره نواري)؛ 

۲. هندسي گردان (شامل: 
هندسي ساده، گياهي و 

نوشتاري)؛ ٣. ترکيبي.

شکل نقوش 
مهرها

٣

-کامل
-تکراري
-ترکيبي

 -
نيمه

 -
ربعي

پنج گونه:
 ۱.کامل؛ ۲.نيمه؛ ۳.ربعي؛ 

۴.تکراري؛ ۵.ترکيبي.

شيوه گسترش 
طرح

٤

دارند.منظور از نقوش تکراري نيز نقوشي است که در آنها 
يک يا چند جزء در کنار هم تکرار مي شوند و يک نقش کلي 
که  اصلي  الگوي  نقش ها،  گونه  اين  در  را شکل مي دهند. 
«واگيره» گفته مي شود، متناسب با نقشه کلي به روش هاي 
آذري  در شيوه  نقوش  نوع  اين  تکرار مي شود.  متفاوتي 

جدول١٠. گونه هاي آذين هاي بند کشي  مهري در مساجد منتسب به دوره آل بويه تا ايلخانيان در استان اصفهان، مأخذ: همان.

و بندکشي هاي زنجيره اي نواري (خمپا) به کار رفته است.
منظور از نقوش ترکيبي، آن دسته از آذين هاي مهري است 
که در چهارچوب اصلي آن ها تابع يکي از دسته هاي پيشين 
است اما در درون آن از گونه ديگري هم استفاده شده است 

(جدول٩).

آذين هاي  شکلي  گونه شناسي   
بند کشي مهري در مساجد منتسب به 
دوره آل بويه  تا ايلخانيان در استان 

اصفهان/ ٥٥ تا ٦٩
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نتيجه
در آذين هاي مهري ترکيب و تکرار چند عنصر هندسي اوليه، منجر به خلق انبوهي از طرح هاي متنوع 
شده است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته بر آذين هاي مهري در مساجد استان اصفهان مشخص 
گرديد به طور کلي از نظر نحوه ساماندهي و چيدمان بين بندکشي ها،سه دسته کلي ساماندهي افقي و عمودي 
و يا مورب وجود دارد (بند ٣-١، جدول ٤)؛ از نظر شکل قاب نيز مهرها بههفت گونه (مربع، مستطيل، دايره، 
چليپايي، ترنج، چندضلعي تند و کند) دسته بندي شد (بند ٣-٢، جدول ٥).اين آذين ها از ديدگاه شکل نقوش 
داراي سه گونهاصلي هندسي شکسته، گردان و ترکيبي با زير مجموعه هايي از طرح هاي هندسي، گياهي، 
خطي و نوارهاي زنجيره اي هستند (بند ٣-٣، جداول ٦ و ٧). از جهت شيوه گسترش طرح پنج گونهکامل، نيمه، 

ربعي، تکراري و ترکيبيشناسايي شد (بند ٣-٤، جداول ٩ و ١٠).
از طريق مقايسة آذين هاي مهري مساجد اصفهان، ويژگي هاي بصري شکلي مهرها در شيوه رازي 
و آذري شناسايي شد.در شيوه رازي نحوه قرارگيري مهرها ساده است. در بيشتر نمونه هاي شيوه 
آذري، چينش مهرها در کنار هم، نقوش هندسي شکسته چون گل انداز يا کتيبه را ايجاد کرده است. 
پس از چينش ساده، طرح غالب در نقش اندازي آجرچيني به خصوص نمونه هاي آذري، آجرچيني 
گلچين خفته و راسته است. در شيوه رازي در يک سطح،به طور معمول از يک نوع نقش استفاده شده، 
در صورتي که در شيوه آذري معموًال مهرهاي متنوع در اندازه و نوع نقش به کاررفته است (بند ٣-١، 
جدول ٤). در غالب نمونه ها شکل قاب مهرها چهارگوش (مربع و مستطيل)است و پس از آن چندضلعي 
تند کاربرد بيشتري داشته است. قاب هاي با طرح دايره ايتنها در شيوه آذري استفاده شده است (بند ٣-

٢، جدول ٥).به طور کلي در شيوه رازي نقوش مهري به طور معمول داراي عمق کمتر و با نقوش ساده 
هندسي شکسته اجرا شده اند و در شيوه آذري ميزان برجستگي و پيچيدگي نقوش بيشتر گشته است. 
نقش غالب در مهرها (از نظر کميت)، به شکل ضربدري است. تنها يک نمونه از نقوش اسليمي (هندسي 
گردان گياهي) در شيوه رازي شناسايي شد و تکامل اين گونه را مي توان در شيوه آذري مشاهده 
نمود.بخش عمده اي از آذين هاي مهري در شيوه آذري به صورت نوشتارياست. در شيوه آذري تنوع 
و ظرافت نقوش بيشتر گشته و تنها در اين شيوه از کتيبه ثلث در مهرها استفاده شده است (بند ٣-٣-

٢). در پس زمينه برخي مهره هاي کتيبه دار شيوه آذري از آژده کاري بهره برده شده است. همچنين 
در اين شيوه تلفيق خطوط منحني و تزئينات پيچيده در زمينه باعث ايجاد کتيبه هاي خاص ثلث تحت 
عنوان ثلث مسلسل يا ثلث ايلخاني گشته است. همچنيندر اين شيوه گونه جديدي از آذين مهري ابداع 
گرديد که احتمال مي رود جهت صرفه جويي در وقت و ايجاد ظرافت بيشتر به کار برده شده باشد؛ در اين 
روش اليه اي نازک از گچ بر ديواره آجري کشيده شده و طرح آجرکاري و مهرها به صورت کاذب بر 
اين روکش شبيه سازي شده است. از داليل وسعت اين تکنيک در شيوه آذري مي توان به سرعت اجرا، 
پوشش نواقص آجر زير کار و امکان اجراي نقوش متنوع و پرکارتر اشاره داشت (بند ٣-٣). در شيوه 
رازي بيشترتأکيد بر نقوش هندسي شکسته با يک يا دو محور تقارن بوده است. در صورتي که شيوه 
گسترش طرح در شيوه آذري در بيشتر نمونه ها کامل يا ترکيبي است (بند ٣-٤، جداول٩ و ١٠). در بين 
نمونه هاي بررسي شده مساجد جامع اصفهان و اشترجان از نظر تنوع آذين هاي مهري جامع تر بوده و 

بيشتر گونه هاي شناسايي شده در اين آثار به کار رفته است (جداول ٦ تا ٩).
در پژوهش پيش رو براي نخستين بار گونه شناسي جامعي بر آذين هاي مهري با ديدگاه شکلي صورت گرفت. 
همچنين برخالف پژوهش هاي پيشين که در بيشتر مواقع تأکيد بر دوره زماني دارند، بر شيوه هاي معماري 
تأکيد شد و سعي گرديد شباهت ها و تمايزات در دو شيوه رازي و آذري شناسايي شوند. جهت پژوهش هاي 

آتي پيشنهاد مي شود، گستره هاي ديگري همچون تکنيک ساخت در اين آذين ها مورد توجه قرار گيرد. 
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qualitative research method and was applied in terms of purpose. It was conducted inductively 

according to the combined strategy. The data was collected using library as well as field resources. 

The analyses showed that as to their arrangement and positioning between joints, brick-bonding 

decorations fall into three major categories of horizontal, vertical and diagonal. They are of seven 

types based on the shape of the main frame (square, rectangle, circle, crossed, toranj, convex and 

concave polygon). Regarding shape, these decorations are of three major types (fractal geometry, 

rotating and combined) and has some sub-types of geometric, plant and linear patterns and chain-

like strips. Moreover, as to their distribution, five types were identified: complete, half, quarter, 

recurring and combined. In many of the samples of the Azari style, stamps have created fractal 

geometry patterns alongside each other, such as floral or inscriptional. After the simple type of 

arrangement, the dominant patterns in bond arrangements, especially in the Azari style, are the 

concealed and stretcher floral bonds. In the Razi style, a single pattern is mostly used on one level 

while in the Azari style, stamps are varied in terms of size and the type of pattern. In the majority of 

samples, the highly employed frames were quadrilateral (square and rectangle) and convex polygon 

stamp frames, respectively. In the Razi style, patterns have usually less depth and simple fractal 

geometry patterns. However, in the Azari style, patterns are more prominent and complex. Thuluth 

inscriptions in stamps are used only in the Azari style. Only one sample from Eslimipatterns (floral 

rotating geometry or arabesque) in the Razi style was identified whose evolution can be found in the 

Azari style. Many of the stamp decorations in the Azari style were in written form. A combination 

of curved lines and complex decorations in the background, moreover, has created a kind of thuluth 

inscription known as Mosalsal or the Ilkhanid inscription. Besides, in an attempt to save time and 

create more delicacy in the Azari style, a kind of fake stamp and brick pattern has been made 

on a layer of plaster. In this method, a thin layer of plaster has been spread over a brick parapet 

on which brickwork and stamp pattern have been simulated in a fake way. In the background of 

some of the stamps with inscriptions in the Azari style, dragon-like patterns have been used. From 

among the samples that were examined, Jame mosques of Isfahan and Ashtarjan have the most 

comprehensive samples in terms of variety in stamp decorations. The present study is first to present 

a comprehensive typology of stamp decorations by taking ‘shape’ into consideration. Unlike the 

previous studies in which time period were mainly emphasized, this study focused on architectural 

methods and attempted to identify the similarities and differences between the two styles of Razi 

and Azari. 

Keywords: Stamping Ornament, Brick Bond, Mosques of Isfahan, Buyid-IlkhanateArchitecture, 

RaziStyle, AzariStyle.

References: Ambrose, J. 1997. Simplified Design of Masonry Structures, Los Angeles, John 

Wiley & Sons, INC.

Ansari, J. 1997. Stucco in the Iranian architecture of the Islamic period. In M. Y. Kiani (Ed.), 

Decorations related to the Iranian architecture of the Islamic period (pp. 92-95). Tehran: Iranian 

Cultural Heritage Organization. (Persian).

Blair, S., Bloom, J. M. 2007-2009. Stucco and plasters in Islamic lands, United Kingdom: Oxford 

university press.

Catteli, M. &Hambis, L. 1997. The art of the Seljuk and Khwarazmian. (Y. Azhand, Trans.). In 

B. S. Myers (Ed.), Encyclopedia of world art (pp. 15-30). Tehran: Mola Publications. (Original 

work published 1959).

Creswell, K.A.C. 1940. Early Muslim Architecture, Vol.2, 1st Ed., United Kingdom: Oxford 

university press.

 Spring  2019 - NO 49

    Abstract 11/141



Scientific Quarterly Journal                                            faculty of art Shahed university 

Morphology of Stamp Brick Bond Ornaments in the Mosques Attributed to Buyid-

Ilkhanid Dynasties in Isfahan Province 
Afrooz  Rahimi Ariaei,Ph.D. Student, Department of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

Nima Valibeig,  Assistant Professor, Department of Architectural & urban conservation, Faculty of Conservation, Art University 

of Isfahan, Iran.

Seyyed Asghar Mahmoodabadi, Full Professor, Department of History, Art University of Isfahan, Iran.

Recieved: 2018/04/15  Accepted: 2018/12/04

Thetwo styles of Razi and Azari are effective styles in the Iranian architecture. The Razi style, 

originated from Rey, began in the Ziyarid dynasty and continued to exist in Buyid, Seljuk, Atabek 

and Khwarezmid dynasties. Some architectural characteristic features of this style include the 

prevalence of domed mosques and the transformation of columned mosques into mosques with 

porches. In this style, there was an increase in the use of stucco and brick ornaments, and images 

of different types were created. The Azari style was formed in Azerbaijan by the Ilkhanid dynasty. 

Some believe that, in terms of technique and variety of shapes, the summit of stucco ornaments in 

the Iranian architecture is related to this period. In general, ornaments in the Ilkhanid period are the 

succession of those in the Seljuk era, yet they are more delicate and intricate. In this style, height 

is in focus. One of the common characteristics of the ornaments in these two styles is the use of 

decorations over joints in brick bonds. In the previous studies, ‘shape’ has not been a criterion in 

the typology of this kind of architectural ornaments; however, the present study has considered it. 

Regarding the significance of this topic and the shortage of resources, this study aims to present 

a comprehensive classification of decorations over joints in brick bonds from the perspective of 

‘shape’. Therefore, it seeks to answer the following questions: (1) What are the various types of 

decorations of brick bonds (according to their positioning between the bricks, the shape of the 

frame and patterns, and their way of distribution) in mosques located in Isfahan belonging to the 

Razi and Azari styles? (2) What are the similarities and differences between the Razi and Azari 

styles considering the classification of bonding decorations? (3) How has the shape of stamps 

been transformed from the Razi style to the Azari style? Since many typical examples of these 

styles have been built in Isfahan, the samples were chosen from this region. The study used a 
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